
Musiikkikurssin päätöskonsertissa oppilaat ja 
opettajat esiintyivät ja oppilaat pääsivät näyttä-
mään, mitä viikon aikana oli opittu. Opettajat oli-
vat maailmanluokkaa ja oppilaat tulevaisuuden 
lupauksia. Me, jotka onnistuimme olemaan pai-
kalla, saimme uskomattoman hienon konsertti-
kokemuksen. 

Viikon kestäneen musiikkikurssin laadusta kertoo jota-
kin sen opettajakunta: yliopettajana oli professori Irina 
Sharapova Pietarin konservatoriosta. Muita opettajia 
olivat Oleg Larionov, Maria Kamchilina-Larionova, 
Juha Kotilainen ja Eva Comét. Oppilaat olivat käyttä-
neet myös mahdollisuutta työskennellä laajalti tunnetun 
lied-pianisti Ilmo Rannan kanssa, joten hyvää oli lu-
vassa. 

Konsertin aloitti nuori viulisti Maksim Larionov Vi-
valdin konsertolla viululle a-molli ensimmäisen osan ja 
häntä säesti pianolla oma äiti, Maria Kamchilina-La-
rionova. Maksim 7 vuotta, soittaa viulua ikäisekseen 
oikein hyvin. Mikä on soittaessa, kun isä on huippu-
tason viulunsoiton opettaja ja äiti vastaavasti huipputa-
son pianisti ja säestäjä. Vähän totiseksi esiintyminen 
veti, mutta niin se veti monen täysikasvuisenkin, kun 
opettajat olivat kuulemassa. Loppua kohti esitys vain 
parani kun alkujännitys laantui. 

Toisen musiikkiperheen vesat, Aurora Kyllönen, 
sopraano ja Olivia Kyllönen, mezzosopraano olivat ol-
leet kurssilla ja lauloivat nyt niin, että varmasti uskoim-
me heidän saaneen huipputason opetusta. Heidän ääni-
alansa alkavat löytää oman luonteensa, ja näissä esi-
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tyksissä heidän persoonansa pääsivät esiin paremmin 
kuin Puutarhakonsertissa. Aurora Kyllönen löysi kau-
niin luontotunnelman Schubertin liedistä Seufzer ja 
Olivia Kyllönen herkisteli ylistäessään musiikin lohdut-
tavaa ja kohottavaa voimaa liedissä An die Musik, sekin 
Schubertin. Irina Sharapova säesti häntä. 

Seda Margarjan, viulu ja Elsa Kärpänen, piano 
olivat hekin pitkällä opinnoissaan ja taidoissaan. He 
soittivat ensimmäisen osan Beethovenin sonaatista nro 
1 D-duuri aivan erinomaisesti.  Siitä vaan eteenpäin! 

Tuukka Hurme, basso lauloi Verdiä, Bancon aarian 
oopperasta Macbeth. Jälleen pianon ääressä oli Maria 
Kamchilina-Larionova. Tuukka Hurme, esitti keskit-
tyneesti synkkäsävyisen aarian. Komea ääni soi hyvin 
Kaukalinnan salissa ja tummanpuhuva olemus teki vai-
kutuksen. 

Ivan Sapunov, baritoni oli 22-vuotias ja hänet kes-
ken lauluopintojen on vedetty opettajiensa käsistä eri-
näisiin oopperaproduktioihin. Monessa suhteessahan 
hän on valmis laulaja. Hänellä on kaunis, kiinteä ääni, 
hurmaava olemus, ylväs ryhti sekä runsain määrin nuo-
ruuden energiaa ja intoa. Schumannin Der Kontraban-
distessa salakuljettaja kertoo ylpeänä elämästään: osta-
misesta, myymisestä, hevosestaan ja rakkaudestaan. 
Ilmo Ranta säesti häntä.

Oleg Larionov, alttoviulu ja Maria Kamchilina-
Larionova, piano, soittivat Robert Schumannin kap-
paleen Adagio und Allegro Borisovskyn konserttisovi-
tuksena. Vanhan puutalon akustiikka teki oikeutta 
näiden hienojen kamarimuusikkojen osaamiselle ja 
kauniille soinnille. 

Tuula Uusitalo
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Konsertti oli upea. Nuoret taitelijat loistavia. Maria ja Irina (keskellä) juonsivat tyylikkäästi konsertin. Aplodien aika.
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Väliajan jälkeen Ivan Sapunov pääsi jälleen näyttä-
mään karakterisointitaitojaan. Näin hauskasti esitettyä 
Figaron Cavatinaa Rossinin Sevillan parturista en ole 
aiemmin kuullut. Nopeus oli päätähuimaava. Figaro 
siellä, Figaro täällä! Siinä ei turhia viivytelty! On har-
vinaista, että oopperalaulaja sen lisäksi että laulaa lois-
tokkasti myös ilmentää kokonaisvaltaisesti teksti-
sisältöä. – Irina Sharapova säesti nuorta Figaroa. 

Juha Kotilainen jyräytti bassobaritonillaan laulun 
Mephistopheles' Lied vom Floh. Beethovenin Faust-
aiheeseen säveltämä Mefistofeleen kirppulaulu sai Juha 
Kotilaiselta ilmeikkään tulkinnan, Maria Kamchilina-
Larionovan säestyksellä. Kirppu saatiin hengiltä ja 
valtakunnassa taas oli kaikki hyvin. 

Juha Kotilainen ja Eva Comét, sopraano, molemmat 
siis musiikkikurssin opettajia esittivät George Gersh-
winin Porgyn ja Bessin dueton oopperasta Porgy ja 
Bess. Maria Kamchilina-Larionova säesti heitä. Eva 
Cométilla on ihastuttavan täyteläinen ääni. 

Cherubinon rooli Mozartin oopperassa Figaron häät 
on rooli, jossa nainen esittää nuorta miestä. Nuori hovi-
mies Cherubino valittaa, kuinka vaikeaa on olla 
maailmassa, jossa jokainen nainen saa hänet leimah-

tamaan rakkauden liekkeihin. Olivia Kyllönen esitti 
Cherubinon aarian tummasävyisellä äänellään. Irina 
Sharapova säesti Oliviaa. 

Ivan Sapunov ja Aurora Kyllönen pääsivät hur-
maamaan toisiaan (ja myös yleisöä) Zerlinan ja Don 
Giovannin duetossa Mozartin oopperasta Don Giovanni 
Maria Kamchilina-Larionovan säestyksellä. 

Oopperan Don Giovanni on jo vähän vanhempi 
herrasmies, joka on jo ehtinyt pitkälle viettelemisen sa-
ralla. Ivan Sapunovin versio Don Giovannista on nuori 
ja energinen. Tämä nuori Don Giovanni on kylläkin 
vakuuttunut siitä, että jokainen nainen on valloitettava. 
Hän on aivan tosissaan. Se tulee selväksi myös Aurora 
Kyllösen Zerlinalle, joka kainosti vastustelee ja yhtä 
kainosti suostuu viettelyksiin. Tämä Zerlina ei kyl-
läkään ollut ihan aseeton: esityksen lopuksi hän kie-
taisee Don Giovannin ohueen valkoiseen huiviinsa ihan 
huppuun ja näyttää sillä tavoin, että hänelläkin on 
sanansa sanottavana. 

Aplodeerattiin kaikin voimin ja encorea pyydettiin: 
Ivan Sapunov kajautti lopuksi komealla äänellään 
Fuscon napolilaislaulun Dicintello vuio – Kertokaa se 
hänelle. 

Kaksi lied-pianistia

Irina Sharapova on pianisti ja Pietarin konservatorion professori. Hän on saanut Venäjän 
kunnioitettu taiteilija -arvonimen ja on taiteellinen johtaja International Festival-kilpailussa ”Kolme 
vuosisataa klassisia romansseja”. Hän on opettanut kamarimusiikin yhtyesoittoa ja säestystä 
Pietarin konservatoriossa. 
Hän on toiminut säestäjänä ja kamarimuusikkona ja tehnyt yhteistyötä monien tunnettujen 
laulusolistien ja kamarimusiikkiyhtyeiden kanssa. Venäjän laulutaiteen klassikot ovat Irina 
Sharapovan konserttitoiminnan ydintä. Hän on tuottanut tästä teemasta konserttisarjoja, radio- ja 
televisio-ohjelmia ja kirjoja. 
Muuta hänen toimintaansa ovat nykymusiikin eri lajien esitykset (enimmäkseen kantaesityksiä), 
uuden musiikin painatus, kiertueet Euroopan maissa ja USA:ssa, laulu- ja instrumentaali-
säestyksen mestarikurssit. 

Ilmo Ranta on johtava suomalainen lied-pianisti, jonka tunnetuimpia laulajapartnereita ovat olleet 
Karita Mattila, Monica Groop, Jorma Hynninen, Topi Lehtipuu ja Petteri Salomaa. Ranta on 
myös tehnyt useita liedlevytyksiä. Hän toimii Sibelius-Akatemian piano- ja kamarimusiikin lehtorina. 
Ranta on arvostettu uuden musiikin esittäjä, ja hän on kantaesittänyt mm. Paavo Heinisen, Eero 
Hämeenniemen, Jouni Kaipaisen, Usko Meriläisen ja Esa-Pekka Salosen sävellyksiä. 
Ranta on toiminut vuosina 1996–1999 Sibelius-Akatemian konserttitoiminnan ja vuosina 
1997–2000 Joroisten musiikkipäivien taiteellisena johtajana. Vuodesta 2007 hän on ollut Kirpilän 
taidekodin liedkonserttisarjan taiteellinen johtaja.

Edullinen tapa muistaa vialaisia ystäviä! Ja helppoa!

Maksat ainoastaan 20 euroa 30.11.2013 mennessä

Via ry:n tilille 513300 – 220573, 

IBAN FI35 5133 0020 0205 73, 

BIC OKOYFIHH viitteellä 1711.
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